
WAŻNE OGŁOSZENIE
DLA KLIENTÓW URZĘDU SKARBOWEGO W WEJHEROWIE!

Uprzejmie  informujemy,  iż  od  dnia  8  maja  2020  r.  (piątek),  podobnie  jak  w  innych  urzędach 
skarbowych w kraju, rozpoczynamy stopniowe przywracanie obsługi Klientów w Urzędzie Skarbowym 
w Wejherowie w budynku przy ul. Sobieskiego, które w I etapie polega na udostępnieniu urzędu  w 
dwóch dniach każdego tygodnia, dla Klientów,  którzy nie mogą załatwić swoich spraw w urzędzie 
przez e-usługi, ePUAP bądź telefonicznie odpowiednio:

� w środy – w godz. 900 – 1500

� w piątki – w godz. 900 – 1300

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z COVID-19 w trakcie wizyty w urzędzie 
prosimy o zachowanie niezbędnych środków ostrożności i stosowanie się do poleceń 

pracowników urzędu.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez 
e-PUAP i infolinie. Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na  podatki.gov.pl, pozwalają na 
sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym. Natomiast w serwisie biznes.gov.pl 
znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe.

Drogą elektroniczną:
 załatwiane są między innymi sprawy takie jak:  • złożenie deklaracji podatkowej albo korekty 

deklaracji  podatkowej  [przez  system  ePIT  albo  eDeklaracje  na  stronach: 
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ oraz https://www.podatki.gov.pl/ ];  • złożenie wniosku 
o:  ulgę  w  zapłacie  podatku,  zaświadczenie  (w  tym   zaświadczenie  o  nadaniu  NIP, 
zaświadczenie  potwierdzające  status  podatnika  Vat)  zwrot  wydatków  na  kasę  fiskalną,  o 
przekazanie  środków  zgromadzonych  na  rachunku  vat  itd.  (za  pośrednictwem  strony: 
www.biznes.gov.pl ).

 można uzyskać wszelkiego rodzaju informacje dotyczące rozliczania podatków na stronach 
internetowych: https://www.podatki.gov.pl/ oraz https://www.kis.gov.pl/start 

Telefonicznie można uzyskać informacje podatkowe, odpowiednio: 
 w Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), pod numerami telefonów: (22) 330 03 30 (z telefonów 

komórkowych); 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych); 48 (22) 330 03 30 (z zagranicy) - od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00; 

 w Urzędzie Skarbowym w Wejherow  ie, pod numerami telefonów:  
� PIT – (058) 73 63 866, (058) 73 63 879;  
� CIT –(058) 73 63 863; 
� VAT –(058) 73 63 836; 
� PCC/SD -  (058) 73 63 957; 
� Rejestracja podatników – (058) 73 63 802; 
� Rachunkowość podatkowa – (058) 73 63 845; 
� Egzekucja administracyjna – (058) 73 63 965, (058) 73 63 968; 
� Ulgi w zapłacie podatków - (058) 73 63 808, (058) 73 63 894, (058) 73 63 952; 
� Sprawy wierzycielskie  -  (058) 73 63 970,  (058) 73 63 954, (058) 73 63 951,  (058) 73 

63 951
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